
 

 

 

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 5073

: 23710 22266

:  oikonomiko

 

Από το πρακτικό 5/201

    Στov Πoλύγυρo σήµερα εβδόµη

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε 

την υπ’ αριθ. 9288/3-5-2012 πρόσκληση

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος

∆ηµήτριος, 4. Πλιάκος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Μπογδάνος Κωνσταντίνος

Αριθµός θέµατος: 2 

Αριθµός Απόφασης: 65 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

  Πολύγυρος    7/5

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ 

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

50738 

: 23710 22266 

oikonomiko@poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

εβδόµη (7η) Μαΐου 2012 και ώρα  12:00  στo ∆ηµ

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Π

πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από

Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος

Αστέριος, 5. Θωµάς Καπλάνης, 6. τακτικά µέλη της Ο.Ε

Μπογδάνος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Ο.Ε, 2. Μαρία Σαράντη

 

Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας του έργου

Ηλεκτροφωτισµού εισόδων Πολυγύρου»

1 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

/5/2012 

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /9484 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

πή Πoλυγύρoυ ύστερα από 

το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

διαπίστωσε ότι από τα επτά µέλη της 

∆ήµητσας ∆ηµήτριος 3. Κοντογιώργης 

µέλη της Ο.Ε 

Μαρία Σαράντη τακτικά µέλη Ο.Ε.  

δηµοπρασίας του έργου: «Εγκατάσταση  

Πολυγύρου» 

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΞΜ-ΛΙ0
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     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούµενος θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα 

εξής:  

Στις 19/04/2012, συνήλθε η αρµόδια τριµελής επιτροπή διαγωνισµού για έργα του Ν. 3263/2004, για να 

ολοκληρώσει το πρακτικό δηµοπρασίας του πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, µε το 

σύστηµα προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 

«Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού εισόδων Πολυγύρου», σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 3/2012 µελέτη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας ∆. Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής και µε προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών 54.950,91 € 

πλέον Φ.Π.Α., που διενεργήθηκε την Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 και για τον οποίο εκδόθηκε η 21/16-3-

2012 (περί έγκρισης όρων ∆ηµ/σης) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Η επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποτελείται από τους: 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 21/16-3-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Πολυγύρου, οι 1) 

Μαρία Μανίκα, υπάλληλος ∆ΤΥ Πρόεδρος, 2) Πατσιούρα Αναστασία, υπάλληλος ∆ΤΥ, Τακτικό µέλος, 

3)Κυπριώτης Ιωάννης, υπάλληλος ∆ΤΥ, Τακτικό µέλος, οι οποίοι και παρέστησαν. 

Η επιτροπή διαγωνισµού παρέλαβε τους κάτωθι φακέλους προσφοράς, που κατατέθηκαν ενώπιόν της την 

ηµέρα της ∆ηµοπρασίας: 

 

1. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, µε αύξοντα αριθµό 1 

2. ∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. µε αύξοντα αριθµό 2 

 

Και κήρυξε την λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Π.∆. 609/85. 

Η παραλαβή και η εξέταση των προσφορών στον πρόχερο διαγωνισµό έγινε από την Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιελάµβανε τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών. 

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΞΜ-ΛΙ0



3 
  

 

 

Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε ενώπιόν της, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έλεγξε τη 

νοµιµοποίηση του προσώπου που τον υπέβαλε. Για το σύνολο των φακέλων προσφοράς που υποβλήθηκαν 

στο διαγωνισµό, η Επιτροπή κατέγραψε στον Πίνακα ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό της , τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής, τα µονοέγραψε, έλεγξε τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή 

σε άλλο επαγγελµατικό µητρώο ή κατάλογο και στην συνέχεια αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές, 

τις µονοέγραψε και ανακοίνωσε το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για κάθε διαγωνιζόµενο. Καταχώρησε επίσης 

όλες τις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές κατά σειρά µειοδοσίας στον Πίνακα οικονοµικών 

προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό της. 

Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά µειοδοσίας, έλεγξε για 

κάθε διαγωνιζόµενο, την έγκυρη συµµετοχή του στον διαγωνισµό σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη 

διακήρυξη. Επίσης έλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο, το παραδεκτό της οικονοµικής του προσφοράς, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 609/85 για το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Στα 

πλαίσια αυτής της διαδικασίας, έλεγξε την πληρότητα υπογραφών – µονογραφών στο Έντυπο Οικονοµικής 

Προσφοράς των διαγωνιζοµένων και παρακράτησε τα κατά νόµο µηχανόσηµα. 

Στη συνέχεια έλεγξε σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 7 του Π.∆. 609/85 όπως ισχύει, την 

ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζόµενων, την αριθµητική και 

την ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. 

Επίσης η Επιτροπή έλεγξε την γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής κάθε διαγωνιζόµενου, 

σε συνεργασία µε τον εκάστοτε οργανισµό έκδοσης των επιστολών αυτών. 

Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους ελέγχου, των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών 

προσφορών για το σύνολο των διαγωνιζόµενων, η Επιτροπή έκρινε τις παρακάτω προσφορές ως 

παραδεκτές: 

1. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, µε αύξοντα αριθµό 1 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 

3,00% 

2. ∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. µε αύξοντα αριθµό 2 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 1,00% 

Γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους ότι το Πρακτικό διατίθεται για ενηµέρωσή τους και ότι µπορούν 

µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την επόµενη της ανάρτησης του παρόντος να υποβάλλουν όλες τις τυχόν 

ενστάσεις τους, οι οποίες απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή. 
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Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις τους, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα 

υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία θα 

εγκρίνει το αποτέλεσµα, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 3263/2044. Αν 

υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα τις διαβιβάσει µαζί µε το πρακτικό και την γνώµη 

της στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία θα εκδικάσει τις ενστάσεις, θα αποφασίσει και τελικά θα 

εγκρίνει το αποτέλεσµα. 

Από τα στοιχεία του φακέλου που επεξεργάσθηκα, σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις των νόµων 

που ορίζουν τους όρους συµµετοχής και κατακύρωσης του διαγωνισµού, όπως επίσης και µε την 

δηµόσια διακήρυξη του έργου «Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού εισόδων Πολυγύρου» εισηγούµαι 

να εγκριθεί το από 19/04/2012 πρακτικό δηµοπρασίας πρόχειρου διαγωνισµού, ενώ στη συνέχεια να 

γίνουν δεκτοί στη δηµοπρασία και να εγκριθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού µε την εξής και κατά 

προτεραιότητα σειρά. 

Τα µέλη της επιτροπής µετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε και αφού έλαβαν υπόψη τους 1) το από 

19/04/2012 πρακτικό δηµοπρασίας του πρόχειρου διαγωνισµού µε τον τίτλο «Εγκατάσταση 

ηλεκτροφωτισµού εισόδων Πολυγύρου» που διεξήχθη στις 18/04/2011 2) Την 3/2012 µελέτη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Πολυγύρου & 3) Την 21/16-3-2012 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Αποδέχεται ολοκληρωτικά και λέξη προς λέξη το από 19/04/2012 πρακτικό της 

επιτροπής διαγωνισµού για τον ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό του έργου µε 

τον τίτλο «Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού εισόδων Πολυγύρου» 

2. ∆έχεται και εγκρίνει το αποτέλεσµα του παραπάνω διαγωνισµού για τους παρακάτω 

συµµετέχοντες και κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής. 

1. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, µε αύξοντα αριθµό 1 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 

3,00% 

2. ∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. µε αύξοντα αριθµό 2 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 1,00% 
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3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής και ∆ήµαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο 

Ζωγράφο για την υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύµβασης για την εκτέλεση του 

έργου 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     65/ 2012 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  7η Μαΐου 2012 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΞΜ-ΛΙ0


